
 النَّظُم احلبرُي يف علوم القرآن وأصول التفسري

اءُ   الِقَراَءُة َوالُقرَّ

 ا اهلل عنه:عفَ  مَ قال الناظِ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِوإن 
 
    

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

َ
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  َ     

َ
ت  

 

ِه   ك ِب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ ِ ، أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       َ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ِ  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       
 

ِ
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ،وَحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ   يِ و  َيحص  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ ،ب  وع ص   

 

 ِ ِ ،ونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ      ثيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِ و  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
َ
ك  

 

ِ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َ       س 
َ
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أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
َ
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َعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    
َ
ن
َ
  خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت         

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

َ
 وَ  ش

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  و 

َ
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ه    ل 

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    
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َ
  و     أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    و  
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صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   و     أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       

َ
 و   

 

 الرشح

 فقال: ،اءرَّ ة والقُ قراءَ بال ُق خرى فيام يتعلَّ أُ  ة  إىل مسألَ  مُ الناظِ  َل قَ هنا انتَ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِ
 
    

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

َ
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  َ     

َ
 وإن ت

 

ِه   ك ِب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ ِ ، أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       َ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ِِ  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     
 

 .اء أوًل رَّ كر القُ هنا بذِ  أَ دَ فهو قد ابتَ  ،اتبالقراءَ  ُق اء وما يتعلَّ رَّ القُ  َف أن تعرِ  إن أردتَّ  :يعني

حينام قال:  - ريام يف األِخ سيَّ  ول - دِ  الََّّ ألن املعنى العام يف ؛اتالقراءَ  ل يف تعريِف فص  مل يُ  مُ والناظِ 

َعا)  عىل ذلك. ل  يدُ  (وَمنَشُأ اختاِلفِِهم َتَنوَّ

هذا هو  ،القرآن امِت بكلِ  طِق ني بالن  قرئِ املُ  رواياِت  عُ تنو   :الِح وهي يف الصطِ  ،قراءة   عُ َج  اُت والقراءَ 

 ات.القراءَ  تعريُف 
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 :إىل أقسام   مُ تنقِس  اُت والقراءَ 

 رة.تواتِ املُ  ةُ : القراءَ األوُل  لقسمُ ا

 اآلحاد. ةُ الثاين: قراءَ  والقسمُ 

 .ةُ الشاذَّ  ةُ : القراءَ الثالُث  والقسمُ 

بة طي  »يف   ري  زَ الَ  ه ابنُ رَ هو ما ذكَ  :اتمن هذه القراءَ  وُل املقبُ  :ات، أيبه يف هذه القراءَ  واملعموُل 

 ًدا.نَ َس  حَّ ثامين، وأن تِص العُ  سمَ الرَّ  َق وافِ حو، وأن تُ النَّ  جهَ وَ  َق وافِ ة أن تُ القراءَ  ةِ لصحَّ  طَ حيث اشَتَ  ؛«رشالنَّ 

 :ةبالقراءَ  لِ ة، أو يف العمَ القراءَ  ةِ ها يف صحَّ رِ من توف   دَّ وط ل بُ ُش  فهذه ثالثةُ 

 ؛حوالنَّ  هِ أوُج  من اجهً وَ  ُف الِ ل ُت  :أي ؛حويَّ النَّ  جهَ الوَ  ُق وافِ ة، وأن تُ هذه القراءَ يف  دُ نَ السَّ  حَّ أن يِص 

 .وا اهلل الذي تساءلون به واألرحاِم إن اهلل كان عليكم رقيبا((قُ اتَّ ه تعاىل: ))وَ قولِ  ةِ كقراءَ 

 ،[1]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ :انتَ ت فيها قراءَ جاءَ  هذه اآليةُ 

ٿ ٿ ٿ ﴿ألهنا  ،وذِ ذُ َّ بالش  ت بالكَ م عىل التي جاءَ أن حيكُ  هم أرادَ ولذلك بعُض  ،َّوجاءت بالكَ 

 ؛امِ ون باألرَح لُ تساءَ  :يعني ؛امِ ون به وباألرَح لُ تساءَ  ،امِ ؤال اهلل باألرَح من ُس  نعِ للمَ  ؛﴾ٹ ٹ ٹ ٹ

 .وع  م ممنُ حِ بالرَّ  ؤاَل ألن الس  

 ،امِ وباألرَح  هِ ون بِ لُ تساءَ  ور  عىل جمرُ  وفة  حو أهنا معطُ النَّ  جهَ ت وَ قَ ووافَ  ،دنَ ت من حيث السَّ ها صحَّ لكنَّ 

 .ثامينالعُ  سمِ أيًضا للرَّ  وافقة  وهي مُ 

 .ةً يَّ سبعِ  ةً قراءَ  عد  ولذلك تُ  ،اتت من القراءَ صارَ  وطُ ت فيها هذه الرش  عَ مَ فلام اجتَ 
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 حيث قال: ؛إىل هذه األقوالِ  «رشبة النَّ طي  »يف  ري  زَ الَ  بنُ ا وقد أشارَ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  وَِ ل ِوك

َ
ِ  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َِوَِ َقِ  

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن   ِ ح 

 

ِ أوِ ِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ِ  كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن   ِ ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ حتِ    

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  َِ ل  ِي ِ ح 

 

ِ ح ِوَصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ه 

 
     ِ

 
ِ آن

ِ

ِِ ِ هِ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأس 
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ث

َ
ِ ث

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

َ
ِ   ك

 
ِ ن

ِ

ِوَحِ
 

ِ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   َِ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ
َ
ِ ِ  ل ِت ِ كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأث ِب  ِت 

ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأِ
 

ِش
 
ِس

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هِ و 

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ  

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ أن ِ  ِ  َِ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    س 

ِ

 ؛ةِ بعَ ها، ولو أنه يف السَّ وذِ ذُ بُش  م  ة فاحكُ يف القراءَ  دُ فقَ ويُ  ل  ان الثالثة خيتَ من هذه األركَ  كن  رُ  أيَّ  :يعني

ُ  ؛ةِ ات السبعَ القراءَ  منولو أنه  :يعني  ة.عنها القراءَ  كَّ ي أن ل تنفَ غِ وط ينبَ ألن هذه الرش 

 أ هبا.أن ُيقرَ  بأنه ل جيوزُ  ةِ الشاذَّ  ةِ عىل القراءَ  العلمِ  أهُل  مَ كَ ولذلك َح 

 ؟ةِ الشاذَّ  ةِ والقراءَ  ةِ يَّ السبعِ  ةِ بني القراءَ  : ما الفرُق نقوُل  طَ وحتى نعرف الضابِ 

 سمِ الرَّ  ةُ وافقَ ومُ  ،وي  حَ النَّ  جهِ الوَ  ةُ وافقَ مُ : ةُ الثالثَ  وطُ ت فيها الرش  رَ هي التي توفَّ  ةُ يَّ السبعِ  : القراءةُ نقوُل 

 تكون حينئذ   ةَ فإن القراءَ  ،انأو اثنَ  امنه أو واحد   الثالثةُ  وطُ ت هذه الرش  لَّ إذا اختَ  .دنَ السَّ  ةُ وصحَّ  ،ثامينالعُ 

 ة.شاذَّ 

ُ  يعُ ت َج لَّ إذا اختَ أما   ،وعة  أو موُض  يفة  ضعِ  ة  فهي قراءَ  ،دنَ السَّ  ةِ صحَّ  عدمُ  :فيها َل دَخ  :بمعنى ؛وطالرش 

، وعة  موُض  هذه القراءةُ  ،[4]الفاحتة:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ َمَلَك، ولي  الدين( باملاِض  )َمَلَك يومَ  :أَ كمن قرَ 

 ،ئِ من هذا القارِ  اج  وإنام هو إدرَ  ،ت بهي جاءَ الذ ليست من النص   :يعني ؛جةً درَ مُ  ةً أو قد تكون قراءَ 

ت َج درِ وإنام هذه أُ  (م  أُ  ن  مِ ) :لي  فيها ةُ ( اآليَ م  أُ  ن  مِ  خت  أو أ   )وله أخ   :أَ كمن قرَ  ،ذلك أو نحوِ  كتفسري  

 ة.َج درَ ات املُ ، فهي من القراءَ يِح للتوِض 

، وع  ، ومنه ما هو موُض اذ  اد، ومنه ما هو َش آَح ، ومنه ما هو ر  تواتِ ات ما هو مُ : من القراءَ مكن أن نقوَل فيُ 

 .ةِ اخلمَس  امِ مكن أن تكون هبذه األقَس ي   ،ج  درَ ومنه ما هو مُ 
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أو ل  هبا يف األحكامِ  ج  تَ هل حُي  :العلمِ  أهُل  َف لَ ولكن اختَ  ،هبا أُ قرَ ل يُ وهي  ،ةُ اذَّ الشَّ  القراءةُ  :انَ معَ  َي بقِ 

 ؟ج  تَ حُي 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: أَ من قرَ  ةِ بقراءَ  ،دنَ ت من حيث السَّ ة بأهنا صحَّ ذَّ الشا ةِ وا للقراءَ لُ ومثَّ 

ََ صاحلِ  ينة  سفِ  كلَّ  ذُ يأُخ  ك  لِ َأَماَمُهم  مَ  انَ ))وكَ  :هاأَ قرَ  ،[79]الكهف:  ﴾ڻ  ،حصالِ  :ففيه لفظُ  ،ًبا((ص  ة  

 أمامهم. ﴾ں﴿ل وبدَ 

ة يَّ السبعِ  ةُ القراءَ  ،ات((عَ ابِ تتَ مُ  أيام   ة  ثالثَ  امُ يَ ه: ))فِص يف قولِ  ،امِ يف الصيَ   ود  مسعُ  ابنِ  ةُ ها قراءَ ثلُ ومِ 

ت صحَّ  ،ةات الشاذَّ وهي من القراءَ  ، مسعود   من ابنِ  فكانت هذه كالتفسريِ  ((اتعَ ابِ تتَ مُ ))لي  فيها 

 .بعِ ت من السَّ ة ليَس ا لكنها شاذَّ دً نَ َس 

 أُ قرَ فهي ل يُ  ةِ أما يف القراءَ  ؟األحكامِ  هبا يف أمورِ  ج  تَ أو ل حُي  ،هبا ج  تَ هل حُي  ةُ الشاذَّ  ةُ وا: هذه القراءَ فقالُ 

 هبا.

 ج  تَ هم قال: ل حُي وبعُض  ،هبا يف األحكامِ  ج  تَ هم قال: حُي فبعُض  ؛العلمِ  أهُل  َف لَ اختَ  جاِج لكن يف الحتِ 

 .جه  وَ  ولكل   ،هبا

 ون منكت ،ةرَ تواتِ ا هبا فهي مُ نَ أألنه إن قرَ  ؛اهب ج  تَ فإنه ل حُي  ،أ هباهبا قال: بام أننا مل نقرَ  ج  تَ الذي قال: ل حُي 

 ة.ألهنا قراءَ  ةً جَّ تكون ُح  ئذ  وحين ،بعِ ات السَّ القراءَ 

 ،من هذا الصحاِب   تفسري   الكنه ةً ن قراءَ وهي وإن مل تكُ  ،هادُ سنَ  هبا فقال: إهنا قد صحَّ  جَّ وأما من احتَ 

 .أِي بالرَّ  القولِ  يلِ بِ من قَ  ليَ   من الصحاِب   وهذا التفسريُ 

ابن  فقوُل  ،ندهمن عِ  كم   بحُ مكن أن يأِت ل يُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كمَ ُح  ُل أنه ينقُ  هنا: راد الصحاِب  مُ  وكأنَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  فعِ الرَّ  كمُ ات(( يكون هذا له ُح عَ ابِ تتَ مُ  أيام   ة  : ))ثالثَ ود  مسعُ 

 .هبا اِج جَ والحتِ  ةِ الشاذَّ  ةِ عن القراءَ  للكالمِ  ةِ سبَ هذا بالنَّ 
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 ت؟لَ وكيف نزَ  ،اُت ت القراءَ أَ ى بدَ متَ  ،اُت ت القراءَ لَ أول ما نزَ  :انَ معَ  َي بقِ 

 ني:يف ذلك عىل قولَ  العلمِ  أهُل  َف لَ اختَ 

 .هِ ولِ زُ نُ  ةِ ت مع بدايَ لَ نزَ  بعُ السَّ  اُت فالقراءَ  ؛ةيف مكَّ  القرآنِ  زولِ ت بنُ لَ فمنهم من قال: نزَ 

 الِف لختِ  - الناُس  اَج واحتَ  ،ةِ إىل املدينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   رَ حينام هاَج  ،ةِ ت يف املدينَ لَ ومنهم من قال: بل إهنا نزَ 

 .ِف واألحرُ  هذه القراءاِت  ثلِ إىل مِ  -ها رَ وما جاوَ  ةِ م يف املدينَ غاِت لُ 

ات ني: أن القراءَ القولَ  ينبني هذَ  عَ الذي َج  طُ َس الوَ  هو القوُل  :ةِ يف هذه املسألَ  األقوالِ  َب أقرَ  ولعلَّ 

ت رَشَ انتَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   رَ إليها، فلام هاَج  ةِ احلاَج  مِ دَ ة لعَ ل يف مكَّ ستعمَ لكنها مل تُ  ،رآن من األصلِ لقُ ت مع الَ نزَ 

 .بعد ذلك

 ل:ة مراحِ دَّ ت بعِ القراءات فقد مرَّ  تدوينِ  ُل وأما مراحِ 

َ أن تُ إىل  ملسو هيلع هللا ىلص هِ بل يف أثناء حياتِ  ؛ةيف مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  القرآنِ  زولِ نُ  ةُ لَ األوىل: مرَح  ةُ لَ املرَح  وقد  ويف 

 اع.قَ ته عىل الر  كتابَ  ،القرآن ينِ دوِ لتَ  ة  لَ . فهذه مرَح حُي الوَ  عَ طَ انقَ 

وا عن د  ارتَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اةِ بعد وفَ  ِب من العرَ  كثري   دادِ وحني ارتِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هِ اتِ : فهي بعد وفَ الثانيةُ  ةُ لَ املرَح 

 ،فصحَ بني ُدفََّتي املُ  القرآنَ  عَ أن جيمَ  أبو بكر   اَج فاحتَ  ،نامعَ  كام مرَّ  ،تالِ من القِ  عَ ما وقَ  عَ قَ ووَ  ،اإلسالم

 ات.القرآن بام فيه القراءَ  ينِ تدوِ  لِ فكان هذا من مراحِ 

 ،انلدَ يف البُ  الصحابةُ  رِشُ ينتَ  أَ وبدَ  ،ت األمورُ رَّ ين حيث استقَ رتد  املُ  تالِ ام بعد قِ كانت في: الثالثةُ  ةُ لَ املرَح 

 بن حكيم   شامِ مر وهِ بني عُ  َل ما حَص  حوِ عىل نَ  ،بام عنده ُئ قرِ وهذا يُ  ،عندهبام  ُئ قرِ يُ  هذا الصحاِب   َح فأصبَ 

 َات.القراءَ  رِشُ ت تنتَ أَ . فمن هنا بد 

ه قومَ  ُئ اء من ُيقرِ رَّ ني من القُ عِ التابِ  بارِ من كِ  يف كل مكان   َح حيث أصبَ  ؛نيعِ التابِ  ةُ لَ : مرَح عةُ الرابِ  ةُ لَ املرَح 

 فيام بعدها. حتى بدأ التأليُف  ،ًعاشاًرا واِس انتِ  يف ذلك الوقِت  ت القراءاُت رَشَ فانتَ  ،ةِ بام عنده من القراءَ 
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ور ه املشهُ كتابَ  َف ، ألَّ م بن سالَّ  مُ يد القاِس بَ أبو عُ  :ات هويف القراءَ  َف لنا: إن أول من ألَّ وقد قُ 

 .«اتالقراءَ »

 رآن.ات القُ قراءَ  ينِ دوِ تَ  ُل فهذه هي مراحِ 

 ري فقال:ة املشاهِ اء السبعَ رَّ وأسامء القُ  ،اءرَّ ن هم القُ  مَ بني  يُ  مُ الناظِ  ذَ ثم أَخ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِ
 
    

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

َ
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  َ     

َ
 وإن ت

 

ِ  ك ِب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ ه  ، أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       َ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ِِ  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     
 

  بابنِ  دُ يقِص 
ِ
بن  عل   نُ أبو احلَس  :فهو ي  سائِ ، وأما الكِ ي  ِص البَ  يِن  الء املازِ مرو َزبَّان بن العَ أبا عَ  :العالء

 .ي  سائِ الكِ زة َح 

 ثم قال:

ِ
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ،وَحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ   يِ و  َيحص  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ ،ب   وع ص 

 

ِِ ِ ،ونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ      ثيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِ و  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
َ
 ك

 

 :ةُ اء السبعَ رَّ القُ  عَ مَ ني اجتَ ين البيتَ يف هذَ 

 . ات الكويِف يَّ الزَّ  بيِب ة بن َح زَ ة َح رَ م  أبا عَ  :( يعنية  زَ وَح ه: )فقولُ 

 همئَ قرِ ومُ  أهل الشامِ  ، وقد كان إمامَ يَّ بِ ُص ح  اليَ  يم  يد بن تَ زِ مران عبد اهلل بن يَ أبا عِ  :ي  بِ ُص ح  ي باليَ ويعنِ 

 .يف ذلك الوقِت 

 .ةوفَ أهل الكُ  ُئ وهو قارِ  ،ودجُ بن أب الن   مَ عاِص  :ي بهيعنِ  (مُ وعاِص )

 لنبوي  ا دِ لمسجِ لوقد كان إماًما  ،وراملشهُ  َئ القارِ  بن عبد الرحن املدينَّ  عَ يم نافِ عَ أبا نُ  :يعني به (ع  ونافِ )

 .هيف عِص 

 ه.اء مكة يف عِص رَّ قُ  وهو شيُخ  ،ي  بن عمرو الدارِ  اهلل بن كثري   د عبدُ عبَ هو أبو مَ  (ثير كَ  وابنُ )

والذين  ،«السبعة»ور املشهُ  هِ اهد يف كتابِ بن جُم  هم أحدُ رَ ري الذين ذكَ املشاهِ  اء السبعةُ رَّ هؤلء هم القُ 

 .عليهم  َصَ اقتَ 
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 ؟عليهم زيدُ أم هناك ما يَ  ،فقط ةُ هؤلء السبعَ هم  اءُ رَّ وهل القُ 

 ،ثالثةً  ةِ عىل هؤلء السبعَ  ، وهناك من زادَ  اهد  جُم  ابنِ  يعُ نِ كام كان َص  ،عىل السبعةِ  َصَ هناك من اقتَ 

 .عليهم ثالثة   زادُ ويُ  السبعةُ  ،رًشاعَ  القراءاِت  َل فجعَ 

بَعةِ يَ ) العلمِ  أهلِ  ُض بع :( أيمهُ عُض وبَ ه: )إىل هذا بقولِ  مُ الناظِ  وقد أشارَ  د فوق عدَ ( زيُد فوَق السَّ

ةِ  ة  الثَ ثَ ) ،السبعة  ات.يف القراءَ  ةِ ة األئمَّ لَ من ُج  :( يعنيمن ُُجلِة األئمَّ

 فقال:

ِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ك

 
ِ  َ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    ت 

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

َ
 
َ
  ه  خ

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأِ
َ
ِوهك

َ
ِس

 
 

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  َ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  م     َ  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ      

 

 .املدينَّ  اعِ عقَ بن القَ  يزيدَ  ر  أبا جعفَ  :زيدبيَ  دُ ويقِص 

 .بن هشام   ُف لَ فهو َخ  :فلَ وأما َخ 

 .مي  ق احلَض ابن إسح وُب فهو يعقُ  :وأما يعقوُب 

 ات عرَش وتكون القراءَ  ،اء عرشةرَّ القُ  دُ عدَ  حينئذ   ُح صبِ فيُ  ،ةِ من َري السبعَ  اء الثالثةُ رَّ هؤلء هم القُ 

 .، وهي التي عليها العمُل ورة  مشهُ  قراءات  

 فقال: ،ةات الشاذَّ من القراءَ  ات العرش تكونُ ا هذه القراءَ عدَ  إىل أن ما مُ الناظِ  ولذلك أشارَ 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ِ
 
  يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَ    َ شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ  :و 

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسو 

 
 ش

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

َ
َ  ِ   أت شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ     

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     

 
 ن

 

 رَ كَ فذَ  ،«رشبة النَّ طي  »ه فيه كتابَ  َح َش   ري  زَ لَ بِن ال هو كتاب   «رُش النَّ »( ن ا يف النَّشِ ُمَبيَّ ى ا أتَ لَِ ه: )قولُ 

 :ته التي مَض ا أبياتَ رنَ وقد ذكَ  ،اها فهو شاذ  ات العرش، وأن ما عدَ هذه القراءَ  ري  زَ الَ  ابنُ 

ِوَحِ
 

ِ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   َِ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ
َ
ِ ِ  ل ِت ِ كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأث ِب   ت 

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأِ
 

ِش
 
ِس

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هِ و 

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ  

 
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ِ أن    ِ  َِ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    س 
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أو أهنا  ،أهنا سبع  ب جاء النص   :ة؟ يعنييَّ توقيفِ  العرُش  اُت أو القراءَ  السبعُ  اُت نا هنا: هل القراءَ معَ  َي بقِ 

 ؟عرش  

 امع جيعِ لجتِ  ،دِ عىل هذا العدَ  رَّ قَ ات استَ هلذه القراءَ  ينَ ، لكن التدوِ َص ل حُت  كثرية   اُت : ل، القراءَ نقوُل 

 ُ  من ذلك. رُ اء أكثَ رَّ ، وإل فالقُ ام من حيث الروايةِ سيَّ  ل ،تموط يف قراءَ الرش 

ام قيل له يف وحينَ  ،ةت أن تكون له قراءَ وكادَ  ،اءرَّ من القُ  ائً كان قارِ  ةَ السبعَ  عَ الذي َجَ  هُ اهد نفُس جُم  ابنُ 

 .أو كام قال  (،ةستقلَّ مُ  ةً يل قراءَ  َي ل ألبنِ  ،العلمِ  فظِ حلِ  الكتاَب  عُت إنام جَ )ذلك قال: 

 عَ مَ ا اجتَ وها ملَِ دُ زا ةَ وا الثالثَ امعها عليهم. وهؤلء الذين زادُ واجتِ  الرواياِت  ئِ لتواطُ  ةِ عىل السبعَ  َصَ فاقتَ 

 ضبطُ  ُب وقد يصعُ  ،قةتفر  م مُ اُت لكن كانت قراءَ  ،راء كانوا أكثَ رَّ وإل فالقُ  ،داهِ جُم  ابنُ  رَ فيهم أيًضا مما ذكَ 

 .ة  ها يف قراءَ لِ ها بأكمَ امعُ واجتِ  ،هابعِض 

ل  ة  قراءَ  كل   العرُش  فهذه القراءاُت  ،اتمن هذه القراءَ  هُ واألوُج  والرواياُت  ُق رُ ت الط  ولذلك جاءَ 

 .ثم رواية   ،قراءة   :ألنه عندنا يف األصل   ؛أو طريق   ،أو رواية   ،و من وجه  تلُ 

 :وأما الطريُق  ،ي عنه هذه القراءةروِ فهو من يَ  :ور اإلمام، وأما الروايةُ املشهُ  ئِ القارِ  هي قراءةُ  :القراءةُ 

ُ  فهو :جهُ له، وأما الوَ  ي كطريق  ي عن هذا الراوِ فهو من يروِ  جًها من ي وَ هذا الراوِ  ةِ من روايَ  من يتخريَّ

 اها.التي روَ  هِ األوُج 

أو  ،جهِ من الوَ  :من ذلك إل وله يشء   ةاء السبعرَّ من القُ  ئ  ما من قارِ و ،ةِ بالقراءَ  ُق ها تتعلَّ فهذه كل  

 .أو الطريِق  ،ةِ الروايَ 

عىل أن  ل  يدُ  ةِ من السنَّ    هناك دليل  لي :يعني ،اي  يفِ صاًرا توقِ عىل هؤلء لي  اقتِ  اإذً  صارُ فالقتِ 

يف  اءُ رَّ بعد ذلك القُ  عَ ذلك، وأجَ  ضعُ  الوَ َض وإنام اقتَ  ،عليها وص  ات السبع منُص رش أو القراءَ ات العَ القراءَ 

 .العرُش  اُت ورة هي القراءَ ولة واملشهُ ات املقبُ عىل أن القراءَ  األمصارِ  رِ سائِ 
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 ؟دةً واحِ  ن قراءةً ملاذا مل تكُ  ات؟هذه القراءَ  الِف اختِ  ُب سبَ  ما بني  هنا يُ  مُ الناظِ  ذَ ثم أَخ 

 قال:

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
َ

ِوَ  ش
 
َعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ      

َ
ن
َ
  خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت         

 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  و 

َ
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ه    ل 

َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    

 
ن  وإ 

 

قها رُ ها وطُ دِ ينأسا ةَ ومعرفَ  ،تهاراد منها وكيفيَّ ات، واملُ هذه القراءَ  ي أبعادَ ويعِ  ُف ملن يعرِ  ر  ظاهِ  :يعني

 .اتاوروايَ 

 قال: وِق رُ لفُ ل ُل مث  يُ  ذَ وأَخ 

ِ  
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

َ  
ِ ،ك ل     ِ ،و     أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   

َ
 و  

 

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ ِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ     ِ ،و   

 
 و     أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       

 

 :اتيف القراءَ  وِق رُ الفُ  هذه بعُض 

 ،ئِ عند هذا القارِ  ُيَمد   من احلروِف  قد يكون حرف   ،خر يف املد  اآل ئِ عن القارِ  ُف لِ هناك من خيتَ  :فمثاًل 

عند  د  ات املَ كَ رَ من َح  أو أقلَّ  رَ أكثَ  ئ  عند قارِ  د  ات هذا املَ كَ رَ َح  دُ أو تكون عدَ  ،خرآ ئ  عند قارِ  د  مَ وهو ل يُ 

 .اآلخر

 ََ َِ قد يُ  امِ وهكذا يف اإلد َِ ول يُ  ،حرف  يف رًفا َح  ُئ هذا القارِ  مُ د  اآلخر. ُئ ه القارِ مُ د

  ةِ يف طريقَ  ،ةِ يف التالوَ  :يعني ،وكذلك يف األداء
ِ
مع  يدُ زِ كمن يَ  ؛طِق يف الن   حركةً  يدُ زهم قد يَ ، فبعُض األداء

 كُ لها عىل الس  ُم( ول  جيعَ يهِ لَ ة )عَ ضمَّ  معِ الَ  يمِ مِ 
ِ
 .ةِ الوَ للت   ون. فهذا من األداء

ُ والقَ   ُل وجيعَ  ،اتكَ رَ َح  أربعَ  َل ِص تَّ املُ  ُل جيعَ  ،د  ولي  باملَ  ِص بالقَ  ة  هم له روايَ فبعُض  ،وداملمدُ  ُص قَ  :أي ص 

 .اتكَ رَ َح  ستَّ  َل ِص تَّ واملُ  ،ات  ركَ َح  عَ أربَ  َل ِص نفَ املُ  ُل هم جيعَ ني، وبعُض تَ كَ رَ َح  َل ِص نفَ املُ 

. هذا بالعك ِ  ، والعكُ  اإلخفاءُ  هُ م ما حق  هُ بعُض  رُ ظهِ فقد يُ  ؛اراإلظهَ  هِ أنِ فيام من َش  ارِ وهكذا يف اإلظهَ 

 .ع  ه تنو  كل  
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َعا)ه: وقولُ  يف  الِف عىل الختِ  ل  يدُ  ألن التضادَّ  ؛التضاد   هو عكُ   عُ ( التنو  وَمنَشُأ اختاِلفِِهم َتَنوَّ

  د  هذا ِض  ،عمِ األشياء التي ل جتتَ 
ِ
 عند أهلِ  الَف ألن اخلِ  ؛وُل املقبُ  فهو اليشءُ  عُ وأما التنو   ،عمِ ل جيتَ  اليشء

 .الف تضاد  ع، واختِ الف تنوَّ ني: اختِ إىل قسمَ  مُ ينقِس  -اإلسالم  شيُخ  رَ كام ذكَ  - العلمِ 

خرى، وإنام هو األُ  القراءةَ  ُض ناقِ ألهنا ل تُ  ؛عندي ُل قبَ ة تُ ة وقراءَ هذه قراءَ  ،ولع: هو املقبُ التنو   الُف اختِ 

 .جه  ووَ  نوع  

 األمرَ  عَ مِ : فهو أن جيتَ أما التضاد  
ِ
من  ةً درَج  فهو أقل   ،ينين األمرَ هذَ  ُل الذي ل يقبَ  ان يف اليشء

 ان.عَ فِ ان ول يرتَ عَ مِ ن ل جيتَ اذَ لَّ ان الالشيئَ ان مها َض تناقِ ألن املُ  ؛ضالتناقُ 

  أي   ،ونكُ والس   ةُ احلركَ  :عندنا مثاًل 
 
مكن أن ول يُ  ،ًكاتحر  أو يكون مُ  ،نًايف الدنيا إما أن يكون ساكِ  يشء

إنام يكون و ،الوقِت  ًكا يف نف ِ تحر  نًا ول مُ مكن أل يكون ساكِ ، ول يُ الوقِت  ًكا يف نف ِ تحر  نًا مُ يكون ساكِ 

 ًكا.تحر  نًا أو مُ إما ساكِ 

مكن أن يكون هذا فال يُ  ،اعَ فِ مكن أن يرتَ ان ويُ عَ مِ ان ل جيتَ تضادَّ املُ ، من هذا فهو أقل   أما التضاد  

ض يف أو هو أبيَ  ،دهو أسوَ  :أن تقول ح  د يِص ه أسوَ لونُ  :الوقت، يعني ض يف نف ِ د وأبيَ مثاًل أسوَ  الشخُص 

 ًكا يف نف ِ تحر  نًا مُ ألنه ل يكون ساكِ  ؛جه  من وَ  ضِ بالتناقُ  يه  بِ َش  ؟ضناقُ تأو  اد  الوقت. هذا تض نف ِ 

 .الوقِت  ض يف نف ِ د وأبيَ الوقت، هذا ل يكون أسوَ 

 ،ضد ول أبيَ مكن أل يكون أسوَ أما هذا فيُ  ،ًكاتحر  نًا ول مُ مكن أل يكون ساكِ أيًضا ل يُ  ُض تناقِ املُ لكن 

 .تضاد   :قال لهفهذا يُ  ،رون أحَ ماذا يكون؟ ممكن يك

ون ؤُ من ُش  شأن   بني املسلمني يف أي   دُ مَ حُي  الف  ِخ  فأي   ،ولوهو املقبُ  ،عالف هنا هو التنو  لكن اخلِ 

 .التضاد   الِف بني املسلمني فإنه من ِخ  ذم  يُ  الف  ِخ  وأي   ،عالتنو   الِف م فإنه من ِخ حياِت 

ول فهو املقبُ  الُف ، وأما اخلِ التضاد   الُف ول هو ِخ الغري مقبُ  الُف اخلِ ) ا:قً طلَ دة عندكم مُ وا هذه قاعِ ذُ وُخ 

 ع(.التنو   الُف ِخ 
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ََ  ،د  قد يكون يف املَ  ،ارنَ ات كام ذكَ ع القراءَ تنو   هُ هذه هي أوُج  افإذً    ،امِ واإلد
ِ
ِ والقَ  ،واألداء  ،ص 

 .ونحو ذلك ،ارِ واإلظهَ 

ٺ ﴿ :أهناك من يقرَ  ،يدة احلدِ ورَ كام يف ُس  ،ةمَ ان كلِ قَص أو نُ  ،ةمَ ة كلِ إضافَ  :امِت وقد يكون أيًضا يف الكلِ 

ََ  :هافُ ، وهناك من حيذِ [6]املمتحنة:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ   ي  نِ )فإن اهلل 
ڳ ﴿ :ةة البقرَ ورَ وكام يف ُس  ،يد(َحِ

 ات السبعِ من القراءَ  ،[116]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ :إىل أن قال [115]البقرة:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

َ )قالُ  :اولوَ ا ُف من حيذِ   ًدا(.لَ اهلل وَ  ذَ وا اتَّ

 ه.تِ أو إضافَ  رِف احل اطِ أيًضا هذا يف إسقَ  قد يكونُ 

إىل أهنا قد تكون  ل، أو ة هل هي من القرآنِ لَ الف يف البسمَ ختِ ال أهل العلمِ  بعُض  هَ ولذلك وجَّ 

 ر.اآلَخ  ون البعضِ دُ  البعضِ  ةِ يف قراءَ  ةً لَ بسمَ 

ََ  ،د   املَ إىل هنا إنام أشارَ  مُ والناظِ    ،امِ واإلد
ِ
ِ والقَ  ،واألداء وإنام من  ،ص  احلَ  لي  من باِب  ارِ واإلظهَ  ،ص 

 .ةِ يف هذه املسألَ  يلِ التمثِ  باِب 

 ور القرآنُس  ص  ى بعد ذلك ما خيُ ويبقَ  ،السبعِ  اِت والقراءَ  ةِ السبعَ  ِف باألحرُ  ُق ما يتعلَّ  ةُ الَص هذه هي ُخ 

 .وآياتِه

 

 

 


